CINE ESTE JEAN-CLAUDE JUNCKER?
Jean-Claude Juncker este unul dintre liderii cei mai experimentați din
Europa. Aproape 20 de ani el a servit ca prim-ministru al Luxemburgului
(1995 până în 2013). Din 2005 până în 2013, el a fost, de asemenea,
președinte al Eurogrupului - miniștrii de finanțe din zona euro - și a
contribuit la scoaterea în condiții de siguranță a Europei din criza
financiară.
Juncker s-a născut în 1954. Sa alăturat Partidul Popular Social Creștin în Luxemburg în 1974 și
a mers să studieze dreptul la Universitatea din Strasbourg. Prima funcție în care a fost numit a
fost cea de Ministru adjunct al Muncii, la vârsta de 28 ani. În 1984 a fost numit în funcția de
Ministru al Muncii iar, în 1989, ca Ministru de Finanțe, o poziție care i-a permis să prezideze
reuniunile miniștrilor de finanțe de atunci - European Economic Community. În 1992 el a avut un
rol-cheie în perioada premergătoare semnării Tratatului de la Maastricht care a creat Uniunea
Europeană.
În timpul Președinției Consiliului Uniunii Europene deținută de Luxemburg în a doua jumătate a
anului 1997, sub conducerea prim-ministrul Juncker, s-a încercat rezolvarea problemei șomajului
în întreaga Uniune Europeană. Când Luxemburg a avut din nou președinția prin rotație a
Consiliului UE, în 2005, el a militat pentru reforma “Pactului de stabilitate și de creștere”. De
asemenea, el a reușit revitalizarea Strategiei de la Lisabona, cu accent pe dimensiunile sale
sociale și de mediu.
Contributiile aduse Europei de Jean-Claude Juncker au fost recunoscute prin numeroase premii,
inclusiv prestigiosul premiu Charlemagne, în 2006.
La 7 martie 2014, Jean-Claude Juncker a fost ales în calitate de candidat al Partidului Popular
European (PPE) pentru președinția Comisiei Europene, la Congresul PPE, ce a avut loc la Dublin,
Irlanda. Acolo, el a anuntat trei valori cheie ale sale: o conducere experimentată și eficientă,
solidaritate între oameni și națiuni și o viziune puternică a națiunilor pentru viitor.
Jean-Claude Juncker este politicianul care s-a lansat în prima campanie electorală facută la nivel
european pentru europarlamentarele din 22-25 mai 2014, în numele PPE.

